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Wstęp

Stałam nad kuchennym blatem i kroiłam cebulę. Na moich plecach w chuście spał Młodszy.

Przestąpywałam z nogi  na nogę w rytmie nieistniejącej  w rzeczywistości  muzyki.  Nie mogłam

przecież stać nieruchomo. Maluch by się obudził. Tańczyłam tak sobie w tej mojej małej kuchni z

nożem w ręku, a łzy leciały mi z oczu jak wodospad Niagara. Sama już nie wiem, czy to z powodu

tej cholernej cebuli, pociążowych hormonów, zmęczenia czy też, ot tak bez powodu. 

Myślałam wtedy jedno: za miesiąc, dwa będzie lepiej. Maluch będzie starszy, może wreszcie będę

mogła wyjść sama z domu. Może wreszcie zjem w spokoju obiad. Może wreszcie nie będę spędzać

całych dni na kanapie z niemowlęciem przy mojej piersi. 

W ten sposób mijały miesiące, a każdy kolejny niby przynosił ulgę, ale także i nowe trudności.

Dzisiaj Młodszy ma ponad rok. Nadal się nie wysypiam. Nadal ciężko mi wyjść z domu samej.

Nadal nie jem posiłków bez przerywania. Nadal mały człowiek co chwilę domaga się mleka. 

Moje  dziecko  okazało  się  typowym  High  Need  Baby  -  wyjątkowym  dzieckiem  o

szczególnych wymaganiach. Codziennie staram się tym wymaganiom sprostać, pomimo że jestem

coraz bardziej zmęczona. Ten pierwszy rok życia Młodszego dał mi wiele. Nigdy wcześniej nie

myślałam, że jestem w stanie aż tyle zrobić dla innego człowieka. Nigdy wcześniej nie sądziłam, że

dam radę nieustannie nosić ciężar niczym worek ziemniaków. Nigdy wcześniej nie wierzyłam, że

jestem w stanie tak długo funkcjonować bez odpowiedniej ilości snu. Nie miałam także pojęcia, że

dam  radę  pisać  na  komputerze  w  trakcie  karmienia  i  usypiania  niemowlęcia  i  że  dam  radę

opiekować  się  jednocześnie  wymagającym  niemowleciem  i  jego  odrobinę  starszym,  równie

wymagającym bratem. 

Ten pierwszy rok życia Młodszego to jak na razie zdecydowanie najbardziej męczący czas

w moim życiu. To także najbardziej trudny czas dla mojego małżeństwa. Zdaję sobie sprawę z tego,

że nie było łatwo nam razem przez to wszystko przejść i to przetrwać. 

Brzmi jak horror?  Może trochę. Chociaż jest coś, co zdecydowanie neutralizuje wszystkie te

niedogodności: to uśmiech tego małego człowieka, jego ciepłe rączki, jego miarowy oddech, gdy

spokojnie  śpi  obok  mnie  i  oczywiście  te  wszystkie  nowe  umiejętności,  które  on  nabywa  z

uśmiechem na twarzy, bo wie, że nic mu nie grozi. Wie, że rodzice są obok. Wie, że jest bezpieczny.

Czy było warto? 

Jak najbardziej!
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Oczekiwania

Kiedy czekasz na pojawienie się dziecka, różne myśli krążą Ci po głowie. Zastanawiasz się,

jakie ono będzie. Trochę obawiasz się, czy dasz sobie radę. Przygotowujesz milion potrzebnych

wam rzeczy. Czytasz poradniki. Wybierasz szpital. Wyobrażasz sobie te wszystkie chwile spędzone

z dzieckiem. 

Moja mama zawsze mi powtarzała, że zanim się urodziłam, wyobrażała sobie, że dzidziuś

będzie spał w łóżeczku, a ona będzie sobie w spokoju prasowała i składała pieluszki. Nie wiem co

jej strzeliło do głowy, że prasowanie może być przyjemne, ale wtedy dla niej to oznaczało idealny

dzień.  Los  okazał  się  jednak dla  niej  zupełnie  inny,  bo  dziecko  (znaczy się  ja)  w niczym nie

przypominało tych słodkich i wiecznie uśmiechniętych bobasów z reklamy. No w każdym razie

pieluszek prasować się przy mnie nie dało.

Może właśnie to świat reklam i delikatnie mówiąc wyidealizowanych amerykańskich filmów

są  temu  wszystkiemu  winne.  Naoglądamy  się  najpierw  wiecznie  uśmiechniętych,  pięknie

zasypiających i bezproblemowych niemowląt i nam się potem wydaje, że tak to naprawdę wygląda.

A tu niespodzianka, nic z tego!

Jak było u mnie przed narodzinami Młodszego? Miałam już doświadczenie. Smok miał już

przecież  3  latka.  Dokładnie  pamiętałam  nasze  początki  ze  Smokiem:  własne,  niezdarne  ręce,

problemy ze zrozumieniem potrzeb noworodka, problemy z karmieniem. Ale generalnie mogę teraz

napisać, że Smok był niemowlęciem idealnym. Poza kilkoma epizodami, spał na początku cały czas

i  tylko co 3 godziny budził  się na mleko, po czym zasypiał znowu całkiem sam i bez mojego

udziału. Nie potrzebował szczególnie noszenia, usypiania, kołysania. Taki pozostał przez cały swój

okres niemowlęcy. 

Przed narodzinami Młodszego zdawałam sobie oczywiście sprawę, że może nie być już tak

różowo,  ale  nidgy nie  sądziłam,  że  będzie  aż  tak  trudno i  ciężko.  Nasza  ciąża  przebiegła  bez

większych problemów. Tylko w karcie miałam wpisane "ciąża wysokiego ryzyka", ze względu na

wcześniejsze poronienia. Na szczęście przez całe te dziewięć  miesięcy, nic się nie działo. Byłam

bardzo aktywna, poza okresami w których spałam (a spałam dużo i wszędzie). Oczywiście pierwszy

trymestr miałam totalnie beznadziejny. Nieustanne mdłości i wymioty przykuwały mnie do łóżka.

Ale  przecież  te  mdłości  ciążowe  nie  odzwierciedlały  późniejszego  charakteru  mojego  dziecka,

prawda?

Poród mogę z dużą pewnością ocenić na prawie idealny. Chyba ciężko by mi było sobie

wyobrazić  lepszy.  Miałam  fantastyczną  opiekę.  Rodziłam  razem  z  mężem  tak,  jak  chciałam.
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Miałam do dyspozycji wannę z hydromasażem i mnóstwo innych użytecznych sprzętów. Do dzisiaj

pamiętam,  że  w łazience  stała  ogromna,  podłużna piłka  w żółtym kolorze,  którą  zgodnie  z  M

ochrzciliśmy imieniem Minionek. To na niej koncentrowałam się podczas bolesnych skurczy pod

koniec porodu. Oczywiście ten poród nie byłby taki idealny bez mojego wspaniałego M. To on mi

pomagał. Wystarczyło, że był i że wyglądał śmiesznie w tym swoim zielonym, szpitalnym ubranku.

Gdy zaczęła się druga faza porodu sam zwołał personel, który akurat nie był przygotowany na tak

szybki finał. Chociaż wtedy usłyszałam od niego:

„Olga, nie wygłupiaj się! Przecież nie możesz jeszcze rodzić!”

A jednak urodziłam właśnie wtedy! 

Gdy tylko Młodszy się pojawił na tym świecie zaczął wrzeszczeć. Och, jak on wrzeszczał!

Nigdy nie sądziłam, że w takim małym ciałku może się pomieścic tyle wrzasku. Ale przecież, krzyk

u noworodka to  dobry znak.  Młodszy od razu  zassał  pierś.  W szpitalu  jeszcze  mieliśmy małe

problemy z karmieniem, ale dzięki pomocy świetnej pielęgniarki, udało nam się wyjść na prostą.

Byłam z tego powodu bardzo zadowolona. Z pierwszym synem nie udało mi się karmić piersią.

Zabrakło  umiejętności  i  pomocy  z  zewnątrz.  Młodszy  za  to  przy  karmieniu  współpracował

rewelacyjnie  i  po  skorygowaniu  niewielkich  błędów,  mogliśmy zacząć  cieszyć  się  z  prostego,

zdrowego i darmowego karmienia piersią. 

Wszystko zaczynało się książkowo.  W szpitalu spędziliśmy rutynowe trzy dni.  Młodszy

najpierw lekko spadł z wagi, ale potem bardzo szybko nadrobił zaległości i wypisano nas ze szpitala

z większą wagą niż się urodził. Jadł pięknie. Nie miał żółtaczki. Ja byłam obolała, ale ogólnie w

dobrym stanie. Przede wszystkim chciałam już wracać do domu do starszego syna. 

Te pierwsze dwa tygodnie w domu spędziliśmy bardzo leniwie. Młodszy dużo spał, jak na

noworodka przystało. Jadł, kiedy chciał. Praktykowałam oczywiście karmienie na żądanie i spałam

z  nim  w  łóżku,  ponieważ  niestety  poród  na  tyle  mnie  doświadczył,  że  miałam  problemy  z

chodzeniem  przez  te  pierwsze  kilkanaście  dni.  Uroki  szybkiej  i  nie  do  końca  dobrze

przeprowadzonej II fazy porodu.

Na szczęście ominęło mnie zapalenie piersi i tym podobne atrakcje, które dobrze znałam z

czasów noworodkowych pierwszego syna. Pewnie to zasługa karmienia na żądanie, które z każdym

dniem szło mi coraz lepiej. 

Był  to  czas,  w którym wręcz rozkoszowałam się  cudowną wizją  spacerów z  młodszym

synem w wózku i starszym koło wózka. Przecież to jeszcze niemowlę. Będzie dużo spało, a na

pewno będzie mu się dobrze spało w wózku na świeżym powietrzu. W tym czasie będę prowadzić

nadzwyczaj mądre konwersacje ze starszym synem. Tak będziemy go odprowadzać do przedszkola.

Tak będziemy po niego potem przychodzić i  jeśli  pogoda na to  pozwoli,  będziemy spacerkiem
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przez park wracać do domu. 

Znacie powiedzenie Woody'ego Allena "chcesz rozśmieszyć Pana Boga? Opowiedz mu o

swoich planach". U nas sprawdziło się ono idealnie!

Zupełnie nic z moich wyobrażeń się nie sprawdziło. Po Smoka do przedszkola praktycznie

nie  chodziłam.  Rano także  zaprowadzałam go tam tylko  wyjątkowo i  to  zawsze  wiązało  się  z

ogromnym  problemem  logistycznym.  Na  szczęście  przez  większą  część  czasu  drogę  z  i  do

przedszkola ogarniała moja teściowa, która akurat przy przedszkolu pracuje, więc miała po drodze.

Nie wiem, jakbyśmy sobie bez niej poradzili. Pewnie dalibyśmy sobie radę, ale byłoby znacznie

trudniej. Spacery z dwójką dzieci także zdarzały się rzadko. Przede wszystkim dlatego, że była

zima,  więc  gdy Smok wracał  z  przedszkola,  było  już ciemno.  Wózek oczywiście  w ogóle  nie

wchodził w grę. Jeśli już szliśmy we trójkę na spacer, pakowałam Młodszego w chustę. I niestety te

spacery  początkowo  nie  były  wielką  przyjemnością,  ponieważ  maksymalnie  po  godzinie

musieliśmy wracać do domu, bo Młodszy dopominał się mleka. 

Do  tego  wszystkiego  doszły  choroby.  Niestety  Młodszy  okazał  się  znacznie  bardziej

chorowity niż  jego brat.  Chociaż nie  wykluczam, że trochę w tym winy starszego brata,  który

niezliczoną różnorodność wirusów znosił do domu z przedszkola. Młodszy jak zaczął chorować w

wieku  trzech  miesięcy,  to  poprawiło  mu  się  dopiero  późną  wiosną,  czyli  po  4-5  miesiącach.

Borykaliśmy się wtedy z nieustającymi zapaleniami oskrzeli. Nie pomagały leki, inalacje, wszelkie

domowe sposoby. Młodszy był nieustannie chory, a ja nieustannie niewyspana, bo albo on nie mógł

spać przez katar i kaszel, albo ja musiałam dodatkowo co trzy godziny podawać mu leki. Nie obyło

się  także bez szpitala.  Jeszcze samego Młodszego nauczyłam się  ogarniać,  ale  gdy zachorował

również Smok, robiło się już trudniej. 

Akurat  na  początku  stycznia  tak  się  zdażyło,  że  Młodszy znowu przechodził  zapalenie

oskrzeli. W tym samym czasie M, który zawsze jest zdrowy, złapał anginę. Strasznie go ta angina

sponiewierała. To chyba jedyny moment, kiedy było z nim tak źle, odkiedy jesteśmy razem. Kilka

dni później, Smok dostał obustronnego zapalenia płuc. Szczęście, że antybiotyk w domu zadziałał i

nie trzeba było go posyłać do szpitala. Na to wszystko po kilku dniach brania leków na oskrzela,

Młodszego stan  się  pogorszył  i  musiałam z  nim udać  się  na przymusowe wakacje  w szpitalu.

Spędziliśmy  tam  prawie  tydzień.  Łączny  czas  rekonwalescencji  wszystkich  członków  naszej

rodziny trwał blisko miesiąc. To był miesiąc, całkowicie wyjęty z mojego życia. 

Takie historie zdarzały nam się  także później.  Jakoś często chorujemy wszyscy na raz i

dodatkowo to chorowanie przeciąga się na kilka tygodni. Jak już się dzieje, to serią!

Dziecięce choroby to chyba zmora każdego rodzica. Dorosły, gdy choruje, ładuje się pod kołdrę z

książką, lub włącza telewizor i cierpi w milczeniu. Dziecko nie potrafi w ten sposób i całym swoim
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cierpieniem zatruwa okolicę dość skutecznie. Nie ma się czemu dziwić. Maluszek przecież jeszcze

nie rozumie, że za kilka dni będzie mu lepiej i że nie ma wyjścia, musi to jakoś przetrzymać, bo

każdy czasem choruje. 

W przypadku choroby dziecka ma się zazwyczaj tylko dwie strategie do realizacji:

1. Zagryźć zęby i uzbroić się w cierpliwość.

2. Uzbroić się w cierpliwość i zagryźć zęby. 

Duża ilość kawy także moze okazać się zbawienna. 

Jedyną osobą, która nie może chorować jest mama. To oczywiście nie znaczy, że mama nie choruje.

Choruje, a po porodzie jeszcze częściej niż normalnie. Ja przez pół roku po urodzeniu Młodszego

byłam chora nieustannie. Problem był w tym, że nie miałam możliwości spokojnie pochorować.

Zawsze i tak musiałam ogarniać dzieci (w idealnym stanie tylko jedno dziecko), zrobić obiad, zająć

się domem, ogarniać zlecenia i jeszcze robić zakupy. Nie trudno się przez to domyśleć, że moje

choroby się przeciągały czasami w nieskończoność z powodu niedokurowania się i często w efekcie

tego konieczne było branie antybiotyku. Ten z kolei jeszcze bardziej osłabiał mój organizm i kółko

się zamykało. 

Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że chłopcy wychorują się teraz i w późniejszym czasie

będą bardziej odporni, a w między czasie mnie uda się jakoś nie zejść z tego świata na kolejną

infekcję. A na razie jesteśmy stałymi gośćmi u pediatry, alergologa, laryngologa a pobliski szpital

znamy już na wylot i za chwilę będą nas już brali za personel ;-). 

W moich ciążowych marzeniach rysował się także obraz zabawy ze Smokiem w trakcie gdy

Młodszy śpi. Maluszek słodko ułożony w łóżeczku, a ja ze Smokiem układamy puzzle, gramy w

planszówki  lub  budujemy z  klocków.  Sielanka.  Oj  nie  wyszło  to  tak,  jakbym chciała.  Przede

wszystkim wszystkiemu winny był fakt, że Młodszy beze mnie nie chciał w ogóle spać. Przez te

pierwsze trzy miesiące ciągle wisiał  na mojej  piersi,  więc gdy Smok nie szedł  do przedszkola,

jedyne co byłam w stanie z nim robić to siedzieć z nim na kanapie, rozmawiać, oglądać bajki i

ewentualnie czytać książki. To ostatnie tylko, jeśli Smok zechciał przewracać strony, bo ja zawsze

miałam wolną tylko jedną rękę. W takie dni egzystowaliśmy jakoś do czasu powrotu M z pracy.

Wtedy M brał na ręce Młodszego i nosił go póki ten nie zaczął wreszcie wrzeszczeć o jedzenie

(Młodszy, nie M, chociaż M też czasami bywa głodny). Ja miałam wtedy możliwość w pełni zająć

się Smokiem i wreszcie ułożyć te puzzle, czy zbudować kolejny samolot z klocków. A jeżeli chodzi

o bajki, to już dawno przestałam się mądrzyć, by moje dzieci ich nie oglądały, bo ogłupiają (w

sensie, że bajki ogłupiają dzieci). Przyznaję się do winy, bo bez telewizji chyba bym umarła. Nie

wiem, jak to robiły nasze prababki, gdy owego sprzętu nie było po domach. Przede wszystkim moje

myślenie na temat bajek zmieniło się, gdy byłam w ciąży z Młodszym. Smok miał już wtedy trzy
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lata,  ale  jeszcze  nie  chodził  do  przedszkola.  Niestety  także  od  dawna  już  nie  spał  w  dzień.

Oczywiście  ja  się  nim zajmowałam,  ale  z  powodu ciąży byłam dla  swojego starszego dziecka

średnio dyspozycyjna,  bo bez przerwy spałam. Musiałam się zdrzemnąć w południe na chwilę,

inaczej bym nie dotrwała do powrotu M z pracy. I tak włączałam wtedy bajkę lub film przyrodniczy

(nasz ulubiony był o oceanie) i dzięki temu zyskiwałam jakieś 40 minut na sen. 

Znowuż po narodzinach Młodszego właśnie bajki ratowały mi rozkład dnia, gdy Smok był chory i

zostawał w domu. Bez tych bajek chyba byśmy obydwoje zwariowali. W późniejszym czasie, gdy

Młodszy był już większy, usypiając go włączałam Smokowi bajki, aby dał nam spokojnie usnąć. W

przeciwnym razie Smok chciał być z nami (ach ta miłość braterska), a wtedy Młodszy na pewno by

nie zasnął. Byłby wrzask, darcie włosów z głowy (moich włosów oczywiście) i nerwowa atmosfera.

Dobrze, że jednak mogę czasem być wyrodną matką i puścić dziecku telewizię. 
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